
PG Nilsson - Försvara

PG Nilsson har drivit en kraftfull kampanj mot rivnings- och
exploateringsplanerna för kvarteret Sperlingens backe i centrala 
Stockholm. Planerna innebär att viktiga uttryck för riksintresset 
skadas genom kraftiga ingrepp i den klassiska stenstaden och ett 
avsteg från den samlade hussilhuetten kring Stureplan. PG Nilsson 
har tagit initiativ till Facebooksidan ”Stoppa Stureplanerna” och 
med hjälp av sitt unika kontaktnät av kända aktörer skapat opinion 
bland annat genom slagkraftiga kortintervjuer i form av filmklipp.

2019

Erika Åberg

Pristagaren använder sin gedigna kunskap för att på många olika 
sätt sprida byggnadsvårdsevangeliet. Genom artiklar, tv-program, 
sociala medier och föredrag verkar hon för att sprida praktisk 
tillämpning av vår kulturhistoria. Hon mixar, på ett smakfullt sätt, 
teori och praktik och gör därigenom byggnadsvården begriplig 
och tillgänglig för många.
Svenska byggnadsvårdsföreningens pris Årets byggnadsvårdare 
2020 tilldelas Erika Åberg.

2020

Svenska byggnadsvårdsföreningens 
förteckning över utmärkelser

Årets byggnadsvårdare 2004 - 



Kerstin Johansson - Försvara

Årets pristagare har med stor kunskap och djupt engagemang 
försökt rädda det anrika och kulturhistoriskt värdefulla Marstrands 
Turisthotell från rivning. Under mer än tio år har hon aktivt manat 
kommunens ansvariga nämnd att förelägga fastighetsägaren att 
underhålla byggnaderna så att det kulturhistoriska värdet bevaras. 
I samverkan med Marstrands hembygdsförening har hon skapat 
opinion för att rädda anläggningen genom tidningsartiklar, skrivel-
ser och anföranden; en föredömlig insats i Byggnadsvårdsförening-
ens anda.

Bygdegårdsföreningen Åras kvarn - Vårda

Årets pristagare har gjort en fantastisk kulturvårdande insats helt 
och hållet ideelt ända sedan den startades 1983. Det började med 
att en förfallen kvarn köptes upp och renoverades med varsamma 
methoder. Föreningen har under åren anordnat ett flertal bygg-
nadsvårdsläger och lagt ner mycket arbete för att skapa en unik 
mötesplats med aktiviteter, vandrarhem och sommarcafé för alla. 
Pristagaren är verkligen en förebild för andra ideella föreningar 
som gör insatser för att rädda kulturarvet, göra det tillgängligt och 
samtidigt erbjuda ett attraktivt besöksmål. 

2018

Karl Magnus Melin - Vårda

Karl Magnus Melin har i över två decennier verkat för ett beva-
rande av, och spridit kunskap om det historiska kulturarvet. Som 
projektledare för Historisk Timmermanskonst vid Lunds stift har 
han medverkat vid flera viktiga restaurerings- och konserverings-
projekt där unika värden har kunnat tastillvara. Ett av dessa är 
rekonstruktionen av Södra Råda kyrka där han nu är byggledare. 
Karl Magnus Melins expertis har genom samarbeten, projekt och 
föreläsningar kunnat spridas till hantverkare, byggnadsvårdare 
och studenter runt om i landet vilket kommer att långsiktigt positiva 
effekter kulturvården.

Ekobyggportalen - Utveckla

Ekobyggportalen är en värdefull kunskapsbank och inspirations 
källa för alla intresserade och dessutom en bra inkörsport för mo-
derna byggare. Sajten har på ett utmärkt vis hjälpt till att utveckla 
det moderna byggandet till att bli mer samhällsekonomiskt- och 
ekologiskt hållbart.



Gunnar Almevik - Utveckla

Årets pristagare har fått flera människor att samverka för ett ge-
mensamt mål och startat en påbyggnadsutbildning förhantverkare 
i Mariestad. Utbildningen har utvecklats under tjugo år och ärnu 
en del av Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet där 
studenter kan ta en fil kand- eller magisterexamen inom hantverk-
syrken, landskapsvård och trädgård. Tack vare hans föredomliga 
insats har vi under de sista två decennierna fått ett nytillskott av 
oerhört duktiga och kunniga hantverkare som utvecklar byggnads-
vården i hela landet.

2017 Gustav ”Rävjägarn” Bergström

För att sedan sitt första blogginlägg 2007 med ett aldrig sinande
engagemang och stor kunskap, genom ord, filmklipp, arkivmateri-
al och bilder i främst digitala men även tryckta tryckta medier, ha 
skildrat och problematiserat hur vi hanterar vår bebyggelse. Med 
humor och allvar har han väckt intresset för byggnadsvård och en 
önskan hos en bredare allmänhet att försvara vår byggda miljö. 
I en samtid som präglas av stort förändringstryck gör Gustav Ber 
ström en betydelsefull insats när han sätter fingret på de kortsiktiga, 
ibland okänsliga och inte sällan onödiga ombyggnader som pågår 
runt om i hela landet.

Christina Lillieborg

För att under parollen ”byggnadsvård är vardagsarbete” och med
utgångspunkt i kulturvårdens dokument, mellan åren 1995 och
2015, ha utarbetat och realiserat en förvaltningsmodell för att vår-
da bolagets knappt 700 historiska byggnader med hänsyn till dess 
särskilda krav på regelbundet underhåll, objektsanpassade åtgä-
der och antikvarisk dokumentation. Stadsholmens modell är idag 
en förebild för stora och små fastighetsförvaltare. Dessutom har 
Christina Lillieborg, genom föredrag, artiklar och trycksaker verkat 
för att tillgängliggöra Stadsholmens byggnadsvårdande budskap 
till både yrkesverksamma och en bred allmänhet.

Bostadsrättsföreningen Kronobergsgården

För att genom sin utvecklade en kommunikationsstrategi med krea-
tivt utformat informationsmaterial baserat på historiska arkivuppgif-
ter riktat till föreningens medlemmar ha skapat delaktighet och ett 
engagemang kring berättelsen om huset, vilket i sin tur har lett till 
ett gemensamt intresse för långsiktig förvaltning och varsam reno-
vering av föreningens flerbostadshus på Kungsholmen i Stockholm. 
Byggnaden har därmed fått ett effektivt skydd mot ovarsamma 
förändringar och Brf. Kronobergsgården och dess styrelse är en
inspirationskälla och ett föredöme för andra förvaltare av flerbo-
stadshus.



Ingvar Oldsberg – försvara

För att ha räddat kranarna i Göteborgs hamn efter Cityvarvets kon-
kurs genom att personligen köpa en kran och dessutom inspirera 
tre storbolag att också förvärva kranar. Älvstranden Utveckling AB 
har som gåva fått kranarna som i stället för att rivas nu kommer att 
bevaras som landmärken i stadsbilden, framhålla Göteborgs indu-
strihistoriska betydelse och stärka identiteten som hamnstad. Olds-
bergs engagemang är föredömligt i dagens snabba stadsutveckling 
där kulturarvet alltmer nonchaleras.

Ulla Skoog – vårda

För att med en stor portion humor, kryddad med skarp ironi och
mycket klokhet ha försvarat och propagerat för vår äldre bebyg-
gelse och alla vackra fönster i synnerhet. Hon har framhållit vikten 
av att ta vara på och stärka den hantverkskunskap som finns inom 
byggnadsvårdsbranschen och som är nödvändig för att kunna ta 
hand om våra äldre hus. Ulla Skoogs  insats i media och föredrag 
har skickligt förmedlat känslan för kulturhistoriska värden starkt har 
bidragit till ett ökat intresse och förståelse för byggnadsvård.

Kjell Forshed – Utveckla

För att som arkitekt ha arbetat för att integrera kvaliteter från den 
historiska småstaden i modernt stadsbyggande. I hans stadsplaner 
utvecklas begrepp som tätt och lågt, verksamheter blandas med 
bostäder och arkitektoniska detaljer återanvänds. Han visar på 
möjligheter att bygga in attraktiva mötesplatser i den småskaliga 
staden, där även trafik och bilar blir hanterbara. Vi vill prisa Kjell 
Forshed för sitt livslånga arbete med att värna, förvalta och utveck-
la småstaden och dess kvaliteter.

2016

Ole Settergren – försvara

För att med ett brinnande engagemang, som företrädare för pa-
raplyorganisationen Stigbergsgruppen, ha lyft fram och diskuterat 
hotet mot kulturarvet Slussen, mitt i Stockholms hjärta. På ett nytt 
och förebildligt sätt har gruppen genom sin film på internet kom-
municerat den omvälvande inverkan på stadsbilden och kulturmil-
jön som stadens förslag, Nya Slussen, skulle innebära. Tack vare 
filmens stora spridning har många medborgare, i och utanför huvu 
staden, uppmärksammat projektets konsekvenser.

2015



Nätverket Traditionsbärarna – vårda

För att företagarna inom nätverket med stort engagemang och
ansvarstagande rustar vårt gemensamma bebyggelsearv, samtidigt 
som de på ett förebildligt sätt bygger långsiktig kunskap om äldre 
tiders bygghantverk. Genom att tolka och dokumentera sina före-
gångares hantverk, samtidigt som de utför själva restaureringsarb 
tet, bidrar Traditionsbärarna till att bevara såväl det byggda kul-
turarvet som den fackkunskap som krävs för att vi även i framtiden 
ska kunna förstå och underhålla byggnader utifrån deras egna 
förutsättningar

Tor Broström – utveckla

För att med sitt öppna förhållningssätt till andras infallsvinklar på 
ett förebildligt sätt ha bidragit till att utveckla och fördjupa bygg-
nadsvården. Tor Broström har tagit sig an, till synes motstående och 
svåra frågeställningar, som mötet mellan teknik och humaniora och 
hur komfortförbättringar och energibesparingar kan kombineras 
med önskan om bevarande och krav på varsamhet. Med sitt tålmo-
diga och lågmälda sätt förmedlar Tor Broström sina kunskaper och 
erfarenheter, både nationellt och internationellt, bland annat till 
dem som är knutna till Energimyndighetens forskningsprojekt ”Spa-
ra och bevara” och till sina studenter vid Campus Gotland.

Nils Johan Tjärnlund

För att genom sitt imponerande engagemang för sommarvillorna i 
Petersvik utanför Sundsvall ha skapat en stark opinion som engage-
rat människor i hela landet, inte minst genom Facebooksidan ’Räd-
da Petersvik undan rivning’. Nils Johan har med beundransvärd 
uthållighet visat på alternativa lösningar, försvarat sommarvillornas 
historiska värden och på kuppen bedrivit en föredömlig folkbild-
ning.

Maria Flinck

För att med ett enastående engagemang under många år ha arbe-
tat med att samla och sprida kunskap om det gröna kulturarvet och 
hur det skall vårdas. Detta har skett inte minst genom viktiga litter 
ra insatser, nu senast med boken Historiska trädgårdar - Att bevara 
ett föränderligt kulturarv. I sin yrkesroll som trädgårdsantikvarie är 
Maria en stark beskyddare av det gröna kulturarvet och omutlig 
när det gäller att försvara trädgårdars kulturhistoriska värden.

2014



LEVA Husfabrik

LEVA Husfabrik har med grunden i ett starkt, ekologiskt tänkande 
utvecklat trähus med moderna konstruktioner som tar sitt avstamp i 
byggnadstraditionen. Med ett genomtänkt koncept som även omfat-
tar en ekologiskt ansvarstagande livsstil, har LEVA Husfabrik visat 
hur tidigare generationers kunskaper om beprövat byggande med 
sunda material och hög kvalitet går att kombinera med den moder-
na familjens behov av ytor, form och flexibilitet.

Johan Chytraeus

För sitt engagemang att rädda kulturbyggnader i Arvika. Insatserna 
i Arvika visar att en framgångsrik väg för att snabbt och effektivt 
försvara det byggda kulturarvet är via sociala medier, var man än 
bor i världen.

Dalslands kanal AB

För långsiktigt och oförtrutet arbete med att bevara, återställa och 
utveckla det industrihistoriska arvet längs Dalslands kanal. Samt för 
att bidragit till en ökad kunskap om kanaltekniska frågor och ut-
vecklat hantverkskunskapen om kanalteknik genom samverkan med 
andra kanaler i Sverige och Norge.

Flemming Norrgren

För sitt engagerade, kunniga och pedagogiska sätt att bokstavligen 
använda platsens förutsättningar, både vad gäller byggmaterial 
och husens placering, vid uppförandet av Jordhusen i Steninge 
Kyrkby, Halland.

2013

Birgitt Engqvist

För att med envist arbete och brinnande hjärta på ett varsamt sätt 
ha restaurerat ett stort antal byggnader på sin gård Gottenviks 
Säteri och därmed återställt stora delar av gårdens ursprungliga 
kulturmiljö. Birgitta är en förebild för alla byggnadsvårdare och 
har genom det goda exemplets makt fått fler att få upp ögonen och 
känna stolthet för de vackra byggnaderna och för traktens historia.

2012



Gunnar Peterson

För sina stora kunskaper och förmågan att engagera andra 
människor i de bevarandeprojekt han arbetar med. Gunnar har 
med envishet, övertygelse och osjälviskhet varit drivande i beva-
randet av flera kulturhistoriskt värdefulla hus på Vikbolandet och 
därvid inte bara själv verkat för god byggnadsvård utan också 
hjälpt och inspirerat många andra att göra samma sak.

Lars Sjöberg

För att genom hela sitt liv och sin näring, både handgripligen själv 
och som lärare och inspiratör, ha räddat många äldre hus från 
rivning och förfall, men även från alltför ivriga restaureringar. Lars 
Sjöberg är föredömet som vi alla behöver, både som person, kun-
skapsspridare och författare.

Gunilla von Platen

För att genom tidningen Gård&Torp ha fått tusentals svenskar att 
upptäcka byggnadsvården. Tack vare Gunillas stora intresse för 
byggnadsvård, tillika kunskaper som publicist, har vi fått en ny våg 
av byggnadsvårdsintresse i Sverige. Gunilla von Platen har genom 
sin tidning sannolikt gjort mer än någon annan i vårt land, för att 
sprida byggnadsvårdens budskap till en bred allmänhet. Många är 
vi husägare som tackar henne idag.

2011

Sten Nilsson

För att genom hela sitt yrkesliv med stor nyfikenhet och hantverks-
mässig skicklighet ha bevarat, utvecklat och spridit en bred hant-
verkskunskap inom byggnadsvården. Stens klokskap och oför-
tröttliga nyfikenhet på äldre hantverksmetoder har inspirerat alla 
som kommit i hans väg. Otagliga lärlingar och kompanjoner har 
fått uppleva hantverkets glädje vid hans sida. Otaliga är också de 
byggnader som fått nytt liv genom hans varsamma händer. 

Styrelsen för Österängs Ångsåg

För det outtröttligt arbete som den ideella föreningen lagt ner på 
att rädda, och därmed bevara, Sveriges äldsta ångsåg från 1860, 
en tidsmarkör för Sveriges industriella utveckling. Styrelsen har på 
ett utmärkt sätt medverkat till kunskapsspridning genom sitt samar-
bete med hantverksskolan DaCapo.

2010



Peter Sörensen
För sitt målmedvetna arbete med att bygga upp och utveckla Ope-
ration Karlstad. Peter har genom sitt brinnande engagemang satt 
ett vasst finger på den påtagliga misshushållning av kulturarvet som 
ständigt sker i hans hemlän Värmland och visat att en privatperson 
med tillräcklig beslutsamhet faktiskt kan påverka de stora, struktu-
rella frågorna inom samhällsplan ringen.

2009

Anette Svensson

För att med Byggnadsvårdsbloggen på ideell basis skapat en dags-
aktuell, heltäckande och snygg informationsplats för byggnadsvår-
den i Sverige som genom sin tillgänglighet på internet når gamla 
och nya målgru per. Byggnadsvårdsbloggen är ett föredömligt 
exempel på hur vi kan använda nya medier för informationssprid-
ning och folkbildning.

2008

Ebbamåla bruk

Anna-Karin och Anders Randver har på Ebbamåla bruk ägnat stor 
del av sin tid till att på ett föredömligt sätt bevara den genuina in-
dustrimiljön från 1886-1967. De har restaurerat bruket till att bli ett 
levande industriminne med smedja och kursverksamhet. Ebbamåla 
bruk inrymmer idag verksamheter som tillsammans skapar en peda-
gogisk och kreativ mötesplats och inspirerar gamma som ung.

2007

Sven-Erik Sihlberg

För sina insatser för att hålla byggnadsvården levande och för sin 
stora yrkesskicklighet i äldre byggnadstekniker. Han har på ett 
utmärkt pedagogiskt sätt förmedlat dessa kunskaper både praktiskt 
och teoretiskt bland annat genom att ta initiativ till vidareutbildning 
av hantverkare.

2006

Lagerhusets Vänner

För många års uthållig och väl organiserad kamp för att rädda en 
del av vårt nationella kulturarv, Lagerhuset i Eslöv. Insatserna har 
visserligen inte lett till att Lagerhuset bevaras i oförvanskat skick, 
men föreningens arbete framstår ändå som ett föredöme för andra 
lokala aktionsgrupper som arbetar med bevarandefrågor.

2005



Ingmar Sjölund

Ingmar Sjölund får utmärkelsen för hängivet arbete med att bevara
Norrbottens byggda kulturarv, i synnerhet länets symbolbyggnad 
ängsladan. Genom praktiska och pedagogiska insatser har Inge-
mar Sjölund visat att det finns en framtid för överloppsbyggnader-
na i odlingslandskapet.

2004

Diplom för god byggnadsvård 1985 – 2004:

Stefan Haase
Dokumentation och spridning av den Gotländska byggnadskulturen

Marika Irvine
Skötselmetoder för historiska parker och trädgårdar

Stadsholmen
För att ha lyft fram och bevarat stadens trädgårdar och träd-
gårdskultur

Kajsa Halldén
Varsam renovering av ekonomibyggnad

2003

2002 Roland S Johansson
Drivande i Målilla hembygdsförening med fokus på byggnadsvård

Michael Andersén
Engagemang o förmåga att omsätta idéer i praktisk byggnadsvård

Hackås/Oviken/Myssjö Kyrkliga Samfällighet
Renovering av 1700-tals klockstaplar

2001 Göran Gudmundsson och Peter Wennberg
Centrum för byggnadsvård i Gysinge

Arne och Sven Ekdahl
Med stor skicklighet under flera decennier utfört spåntaksläggning

Arne Finnberg
Traditionsbärare inom skiftestekniken - gotländska bulhus



Lars-Erik Lassegård
Traditionsbärare inom vasstaksläggning

Johan Gripenstedt
Brevens Bruk, Närke

2000 Anders och Ingrid Norudde
Förtjänstfull restaurering av torp

Stora Skedevi hembygdsförening
Restaurering av tidstypiskt Kaplanboställe

Stig Nilsson
Förmedling av djup och omfattande kunskap om restaureringshant-
verk

Bert Gustavsson
Bevarandet av Sjuntorps gamla textilfabriker

Gränfors Bruks AB
Bevarandet av traditionellt yxsmide

Eskil Johansson
Målarmästare som spelat en viktig roll för byggnadsvården i Västs-
verige

Föreningen Moskosels rallarmuseum / SV
Bevarande och restaurering av skogsarbetarkoja, tjärdal och stall

Amplion Fastigheter AB
Restaurering av karakteristiska trähus i centrala Umeå

AB Kristianstadsbyggen
Förening av tradition och god byggnadsvård med modern förvalt-
ning

1999

Gunnar Peterson
Bidragit till bevarandet av flera gårdar / byggnader på Vikbolan-
det

Fastighets AB Norrporten, Sundsvall
Återställandet av Blombergska huset, Sundsvall

PRO Sandviken / Sandvikens kommun
Upprustning av nöjeslokalen Valhalla

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning
Bevarandeprogram för Göteborgs kyrkogårdar

1998



Strömsholms kanal AB
Engagerat arbete med upprustning av Strömsholms kanal

Holger Hjelm
Restaurering av Åkers Styckebruks byggnadsbestånd

1997 Varbergs kommun
Pietetsfull renovering av Varbergs kallbadhus

Peter Paul och Lena Heineman
Restaurering av gården Toije, Fellingsbro

Gunna Zetterqvist
Långvarigt arbete med att lära ut byggnadsvård i teori och praktik

Hans Peter Hedlund
Upprustning av Ramsö Gård, Vaxholm

Nils G Steffner
Initiativtagare till restaureringen av Stora Hallen, Älvkarleby

1996 Stiftelsen Statarmuseet i Skåne
Renovering av statarlänga på Torups gård

Ljusnarsbergs kommun
Säkerställande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer

Ingmar Lorentzon
Restaurering av Horns tegelbruk

Bertil Johansson
Restaurering av Borgholms Bio

Öhmans Bygg AB, Ljusdal
Satsning på utbildning inom traditionell träbyggnadsteknik

Föreningen Skärgårdsmuseum, Oxelösund
Renovering av Grantorpet i Oxelösund

1995 Falköpings kommun
Återställandet av Mössebergs utsiktstorn

Hanry Mabäcker
70-årig hantverksverksamhet; smide

Stadsarkitektkontoret i Mark
Sedvanligt aktivt omhändertagande av kulturmiljöer



Roy Gowers
Varsam renovering av gården Farmen

Christer Harling
Bevarande och upprustning av hotade hus och centrumgata i Lerum

Facio Bygg AB
Ambitiös renovering av Motala Verkstads bolagshus

1994 Furulndsbostäder
Upprustning av Sulfitfabrikens arbetarbostäder i Oskarström

Malmö Stad
Restaurering av Hippodromen

Trollhättans kommun / Bostads AB Eidar
Renovering av kanalmagasin i Trollhättan

Alvar Trogen
Livslång praktisk och pedagogisk insats för timmerbyggandet

K-märktredaktionen SvT1
Insats som folkbildare

Berit Kotz Söderlund och Erik Söderlund
Restaurering av Gråbrodern 4, Visby

1993 Mariestads kommun / Fastighets AB Fjället
Renovering av Mariestads teater

Ingmar Ekblad och Christer Ekroth
Renovering av fastigheten Tigern 1 i Eksjö

Mikael Sandström
Bevarandopinion och bildat föreningen Rädda Vimmerby

Thomas Sjögren / Sjögrens Byggnads AB
Upprustning av rivningshotat flerfamiljshus

Lennart och Lena Åhrén
Vidmakthållande av traditionellt hantverk; spåntillverkning

Ivan Johansson
Vidmakthållande av traditionellt hantverk; spåntillverkning



1992 Birgit Burström
Rekonstruktion av gamla tapeter för kulturhistoriska miljöer

Lokalförsörjningsförvaltningen i Gbg
Restaurering av Karl-Johanskolan i Gbg

Anders Kling och Gunnar Strand
IOGT:s ordenshus Vulkan i Tidaholm

Håkan Larsson
Restaurering av handelsgård i Nyköping

Nils Erik Eriksson
Räddning och upprustning av järnbruket Olofsfors

Bohuslänningen AB
Upprustning av Blomsterkrokens hus i Uddevalla

André Hammarberg
Hörnefors bruksmiljö

Föreningen Fröå Gruva
Fröå Gruva

Stiftelsen Luleåbostäder
Upprustning av bostadsområdet Malmudden

Sven Erik Larsson
Odling av oljelin och produktion av linolja i Närke

Bengt Arne Lindahl/Förvaltnings AB Stenstaden, Sunds-
vall
Upprustning av fastigheter

1991

Jan-Erik Larsson
Filipsborg, Kalix

Inga Gustafsson
Räddandet av värdefulla hus i Jönköping, Huskvarna och Vagge-
ryd

Gunnar Löwgren
Inbegripit byggnadskulturen i Sörmlandsleden

J Alfort, I & B Tunander, O Nöu, L Arbén
Cassiopeia 1, Gamla Stan / Stockholm

Gösta Björklund
Förmedlande av hantverksskicklighet, Gotland

1990



Elis Johnsson
Fasad- och interiörmåleri, Sundsvall
 
Sten Nilsson
Föreningen för bevarande av Halländska hus och gårdar

Bengt Welander
Expeditionshuset, Karlstad

Fastighetsbolaget Granaten Nord
Slaggen, Falu stad

För. Skånska Gårdar
Ökad förståelse för sydsvensk byggnadskultur

1989

För. för Villa Elfkullens bevarande
Villa Elfkullen, Uddevalla

Hvilans Folkhögskola
Gymnastikhus, Åkarp

Ronneby Kommun
Ronneby Brunn

C_G Stiernsvärd
Vittskövle Slott

Hjo byggnadsnämnd
Hjos gamla bebyggelse

1988

Fam Sven Andrén
Villa Snellman, Djursholm

Fam Skeppstedt
Tähusmiljö, Nyköping

Erik W Ohlsson
Verkat för ökad förståelse för Gotländsk byggtradition

E Jönson, R Alexandersson, L & L Swegen
Kumlatofta by

1987

1986 Diös Mellersta
Bruksgatan Raden, Åkers Styckebruk

Inga och Per Olof Wålerud
Bränneriet, Söderfors Bruk



Lars Sjöberg
Outtröttligt arbete i ord och handling

Sven Torstensson Bygg
Kv Drottningen, Stockholm

Boel Bengtsson
Nämndemansgården, Ven

Hans och Sonja Allbäck
Fönsterrenovering

Kiruna kommun
Bevaringsplan över Kirunas centrala delar

Hellvi Anneli Björklund
Broddska Gården, Allingsås

Stockholms Fastighetskontor
Långsjö Gård

Birger Möller / Margareta Lind
Villa Soltorpet, Göteborg

1985


